






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دخترم! امسال همچون سال گذشته نوروز را در کنار خانواده و در خانه خواهیم گذراند تا با یاری یکدیگر به 

ایم تا  را در نظر گرفته برنامه های متنوعیسالمتی خود و جامعه کمک شایانی نماییم. از همین روی برای شما 

 در کنار خانواده تان روزها و تعطیالت شاد و شادابی را بگذرانید. 

 نوروزی خواهد بود. برنامه هایمطالعه دستورالعمل زیر راهنمای شما جهت انجام 

 

مشخص از سیزده روز نوروز به یک نام بخصوص نامگذاری هفت روز  در بسته نوروزی شما الف( 

 (  نوروز در قاب تاریخ) به طور مثال روز گردیده است. 

 

با توجه به عنوان هر روز یک فعالیت خالقیتی در راستای همان موضوع  توانیدمی شما دختر عزیز ب(  

)ارائه مقاله به زبان انگلیسی و عربی / پاورپوینت / عکاسی / خوشنویسی / نقاشی و در قالب های 

و   / دلنوشته / داستان نویسی تهیه کلیپطراحی / طراحی پوستر / تحقیق در ادعیه و متون دینی / 

 انجام دهید. ... ( 

 

با روزهای دیگر متفاوت باشد یعنی اگر یک  بایدهر روز  فعالیت هایپ( توجه کنید که قالب انجام  

از قالب  بایدروز برای یک موضوع عکاسی می کنید برای روزهای دیگر نمی توانید عکاسی کنید بلکه 

استان، دلنوشته، پاورپوینت و غیره استفاده کنید. بنابراین شما در پایان های دیگر مثل نوشتن د

 مجموعه ای متفاوت از فعالیت های انجام شده خواهید داشت.  تعطیالت

 

ا انجام اختصاص داده شده است. که شما ب ستاره 10تا سقف در هر روز  وع آیتم هامجمت( به  

که در پایان صفحه قید شده است دست  ستاره هاییمی توانید به مجموع  در آن روز آیتم هاتمامی 

است بنا به زیبایی، خالقیت و  ستاره 4 ستاره های یک عنوان برنامه به طور مثال اگر سقف یابید. 

 را دریافت فرمایید (  ستاره 4تا  1کیفیت کار ممکن است شما 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فعالیتپس از انجام  هر روز بایداین است که شما  نوروزی برنامه هاینکته بسیار مهم در انجام ( ث 

از آن ها تا پایان تعطیالت به خوبی نگهداری کنید و مجموعه فعالیت های خود را پس از تعطیالت ؛ خود

ای خود،  ) می توانید یک پوشه مخصوص در سیستم رایانه برای مسئولین مدرسه ارسال فرمایید.

  موبایل و یا حتی یک کلییر بوک برای فعالیت های نوروزی خود اختصاص دهید (

 

این  امتیازات قید شده سقف امتیاز هر فعالیت است و !دختران عزیزم توجه فرماییدبسیار مهم: ج(  

در سه  . تمامی فعالیت های خالقانه شمامتغیر خواهد بودبا توجه به کیفیت و تنوع کار شما  امتیازات

سطح طبقه بندی خواهند شد. ) عالی، خوب، متوسط ( و عالوه بر امتیازی که برای انجام کار دریافت 

. ) به طور مثال شما یک نماییددریافت  امتیاز دیگری می توانید نوع فعالیتبا توجه به می کنید، 

عکس برای روز چهارم که روز پژوهش و فناوری است گرفته اید اما عکس شما کیفیت باالیی ندارد. 

کنید و درصورتی که عکسی خالقانه و با رعایت تمام می دریافت  ستاره 1تنها  ستاره 4بنابراین از 

فعالیت های کامل و برتر  د کرد. (را بصورت کامل دریافت خواهی ستاره 4اصول عکاسی ارائه دهید 

خواهند به اشتراک گذاشته  گروه های واتساپ، صفحه اینستاگرام مجموعه و یا سایت مدرسهدر 

 شد.

 

 که به صورت گروهی ارائه گردند امتیاز ویژه ای خواهند داشت. برنامه هاییالزم به ذکر است چ(  

 

را برایتان در نظر گرفته اند که انجام آن ها نیز امتیاز ویژه ای  آیتم هایی ،دبیران گرامی شما نیزح(  

 را برای شما دخترانم در بر خواهد داشت. 

 

ی در ب و مصور شما عزیزان نمایشگاههمچنین در پایان تعطیالت از مجموعه فعالیت های مکتوخ(  

خواهد شد. در پایان نفرات مدرسه برگزار می گردد و آثار شما دختران گلمان به نمایش گذاشته 

 د.انش آموزان و اولیا اعالم می گردبرتر با آراء باقی د

 

 

 
 

 



 

 

تحویل سال نو و  «نوروز در قاب تاریخ » نی. بیدختر عزیزم! عنوان امروز را در باالی صفحه می 

 «آداب و رسوم آن در تاریخ کشور عزیزمان ایران 

ارائه شده است در  دستورالعملخالقیتی در قالب هایی که در صفحه  آیتمامروز یک  

 رابطه با موضوع فوق انجام بده. 

 

خالصه آن را به قرار داده شده بخوان و  سایت مدرسهیکی از کتاب هایی که برایت در  

 صورت پادکست ارائه کن. 

 

یک اریگامی  قرار داده شدهسایت مدرسه با استفاده از فیلم های آموزشی که در  

 بساز.

 

  

  

 خود را کسب کنی.تالش کن امروز  عزیزم! 



 

 

با توجه به عنوان روزمان، است. صله رحم و مهربانی روز دوست مهربانم! عنوان امروز 

 انجام بده. را خالقیتی ارائه شدههای  آیتمیکی از 

  

قرار دارد گوش بده و آن را تحلیل  سایت مدرسهصوتی ای را که در  های کتابیکی از  

 کن. 

 

 ختهیکه به صورت به هم ر یکلمات یبرگه حاو کیشما  یدخترانم در بسته نوروز 

مهم کتاب  ثیحد ای هیآ کیکلمات در واقع کلمات  نیاقرار دارد.  نوشته شده اند

 .شماست یدرس

 دیو جدا کن دهیخطوط بر یابتدا کلمات را از رو. 

       یم ایآ .شود انینما یدار یمعن ثیحد ای هیکه آ دیکنار هم قرار ده یحاال کلمات را طور 

  کتاب است ؟ هیآ ای ثیکدام حد ییبگو یتوان

 

 نی.خود را کسب ک تالش کن امروز عزیزم! 



 

 

کتابها، است. با توجه به عنوان روزمان و با کمک از  سالمجهان ! عنوان امروز مدختر 

خالقیتی های  آیتمترهایت یکی از ، همچنین تجربه و راهنمایی بزرگصفحات مجازی

 ارائه شده را انجام بده. 

 

 .دیاجرا کن شیت ) حقه راز( را به صورت نماگنج حکم 

با دوستان اجرا  ایمحترم خانواده  یاز اعضا یکیبا  دیتوان یرا م شینما زان،یعز دیدقت کن

 (دیو ارسال کن دیریاز صفحه بگ لمیو ف یری) به صورت تماس تصودیکن

یکه خودتان نقاش یمچش ای یاستفاده کن یکیاز موش پالست دیتوان یبهتر م یاجرا یبرا 

 . دیو دور آن را برش زده ا دیکرده ا

 دیاستفاده کن ش،یهر چه بهتر نما یاجرا یموجود برا لیاز ذهن خالق خود و از وسا. 

یو از کاله ها حتما برا دیکه خودتان درست کرده ا یکاغذ یها لیبه عنوان مثال از سب 

 .دینقش استفاده کن یاجرا

تا با  دیمخترم خانواده بده یاز اعضا یکیو سر نخ را به دست  دیموش را به نخ ببند

 نخ صحنه فرار موش اجرا شود. دنیکش
... 

تمام  زانیعز دی.) دقت کندیسینوروز بنو امید در اسفر خو نیاز بهتر یسفرنامه ا 

 (دیکن تیرا رعا یسینکات سفرنامه نو

 

 خود را کسب کنی.تالش کن امروز  عزیزم! 



 

 

است. در اطراف خود به خوبی جستجو  پژوهش و فناوریدختر پژوهشگرم! عنوان امروز  

 کن و با توجه به این عنوان یکی از فعالیت های خالقیتی ارائه شده را انجام بده. 
 

 پژوهشی متقاطع طراحی و آن را حل کن. –یک جدول علمی  

 

 از طریق سایت مدرسه انیمیشن ) روح ( را به همراه خانواده تماشا کنید.  

 .پس از تماشای این انیمیشن نگاهتان را به دنیای انسان ها شرح دهید  

  بنویسید. 22نظر خود را درباره کد 

 چه بود؟ 22به نظر شما دلیل بی انگیزه بودن کد 

 اتفاقاتی که در آن می افتد، قبل و بعد از دیدن این نگاه شما نسبت به کره زمین و

 انیمیشن چه تغییری کرده است؟

شما کره زمین را از آن باال چگونه دیدید؟ 

 

آن را مطالعه ر سایت مدرسه قرار داده شده است؛ کتاب شازده کوچولو برای شما د 

 کنید و به سواالت زیر پاسخ دهید. 

  آن را چه رنگی می بینید؟ اندازه آن نسبت به  بینید؟شما کره زمین را چگونه می

 سیارات دیگر چگونه است؟

  پس از مطالعه کتاب آیا نگاهتان به زندگی و اتفاقات آن در گذشته، حال و آینده تغییری

 کرده است؟

 
 

 خود را کسب کنی.تالش کن امروز  عزیزم! 



 

 

 

را در هنر و خالقیتت امروز روزی مخصوص برای توست. ! هنرمندمدختر  

هر زمینه ای که دوست داری نشان بده و یک کار خالقیتی ویژه انجام 

 بده. 

 

آمده  صفحات مجله بهارانه شما ) همین مجله (اشعاری که در ابتدای  

          است بخوان و مضمون یکی از آن ها را به دلخواه تصویرسازی کن. 

) استفاده از نقاشی روی کاغذ، بوم نقاشی و یا فتوشاپ و کورل و ... 

 آزاد است (

 

 با موضوع بهار یعکاس 

 نشانه از بهار وجود داشته باشد(، کی) در عکس حداقل  

 یبه عنوان مثال: جوانه کوچک رو دشروع بهار باش ورآادیکه  یزیچ هر 

 ...و ها پرنده وازآ ها، چهیشاخه،شستن قال کی

 خود را کسب کنی.تالش کن امروز  عزیزم! 



 

 

 

اختصاص بده، یادت باشد امروز  خانواده ات خود وامروز را به ! مدختر 

است. از تکالیف پیشنهادی خالقیتی ات بهره ببر و یکی  تو و خانوادهروز 

 از قالب ها را انجام بده. 

 

              اگر شخصیت اصلی یک داستان باشی، اسم آن داستان چیست؟  

 صفحه بنویسی؟ 5الی  1می توانی بخشی از آن داستان را در 

 

 

 

یک بازی خانوادگی به نام )) ستاره شانس (( برای شما طراحی شده   

است این بازی را به همراه خانواده با توجه به قوانین آن بازی کن و یک 

ویدیو کلیپ از بازی خود به همراه خانواده و لحظات ناب آن تهیه کن و 

 برای ما ارسال کن. 

 خود را کسب کنی.تالش کن امروز  عزیزم! 



 

 

 

دیده ای  و آنچه  در نوروز امسال امروز با توجه به تجربیاتت! عزیزم دختر 

 یک تکلیف خالقیتی انجام بده.   ؛و انجام داده ای

 

 در پایان همین صفحات می باشد کامل کن. پرسش نامه انگلیسی که 

 

 

 

 خود را کسب کنی.تالش کن امروز  عزیزم! 



 

 

In the name of God 
Questionnaire 

Dear student     *happy New Year* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Travel  
Which city or country do  you travel to? 
Answer the questions depending on where you are  
( it = city or country ) 
How are  you traveling ? …………………………………. 
Where do you stay ?.......................................................... 
Where is it? …………………………………………… 
What is it like? …………………. 
What is the weather like ?................................................ 
What is it famous for ? …………………………………… 
What is the people's  job ?............................................. 

Are there any museums in it ?................................... 

Are there many old buildings in it ?...................................... 

What is special food  there? What is its ingredients? …………………………………. 

 

 

 

 

Personal Information 

First name:…………………..                last name: …………………..          Age:…………………      

  Job: ………….......               Height : …………………       where are you from?.................................. 

Clothes : ………………….                    The color of the Clothes : ……………………. 

how old are you ?................................ When is your birthday? …………………………… 

what are you like? ………………………………………………………… 

Address : ………………………………………………………. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Do people wear special clothes?.............................................. 

What are they wearing ? ……………………………………….. 

Where do you go on  nature day ?...................................................... 

What is interesting and spectacular to you in that area?.............................................. 

 

 

 
What do  you do on Norouz holidays? ………………………. 

Which book do you study?.............................................. 

Which movie do  you watch?.......................................................... 

Notice : 

11-10th grade students 
If you could not answer the questions in writing ، please draw or put 

  the photo and picture you take on the paper. 

 

Have a nice holiday 

 

 

 






